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ر «معن جر ر اطاليرن ر  ر العن ر علير ادداهم ر اعلير محمدر  ر آهلر اهّللر صلير ب ر اعالمين ر  ر الحمدهّلل»
 دالصه جلسه گذشته

پبسخ ایي اضکبل اگش  اضکبل دٍس است. حالث تثِ ػجبدیت عْبسااص هیبى اضکبالت هشثَط ّوبى عَس کِ ثیبى ضذ هْوتشیي اضکبل 

ػجبدیت عْبسات حالث سا  ٍ فشضی کِ هحقق ًبییٌی هغشح کشدًذ ، پبسخ سِ اضکبل دیگش ًیض هؼلَم هی ضَد ٍ تٌْبدادُ ضَد

 ضَد کِ ثبیذ پبسخ داد. . صیشا دس آى فشض سِ اضکبل رذاگبًِ هغشح هیثبقی هی هبًذ هحتوال اص یک اهش ًفسی استحجبثی داًستٌذ

ثخَاّین ػجبدیت ٍضَ سا اص اهش غیشی استخشاد کٌین دٍس کِ اگش  است ایي آى . خالصِثِ ّش حبل اضکبل دٍس ثِ تفصیل ثیبى ضذ

ًتیزِ ایي هی اگش ثخَاّذ ٍضَ اص یک اهش غیشی ًبضی ضَد پیص هی آیذ صیشا خَد اهش غیشی هتؼلق ضذُ ثِ ٍضَی ػجبدی. لزا 

 تفصیل ثیبى ضذ. ٍضَ هتَقف ثش اهش غیشی هی ضَد کِ ثٍِ ػجبدیت غیشی هتَقف ثش ػجبدیت ٍضَ  هشضَد کِ ا

ذ. هحصل پبسخ ایطبى ایي ثَد کِ ًیبصی ًذاسین ػجبدیت ٍضَ سا ضیخ دادًهشحَم پبسخی است کِ خَد  دٍس اضکبلپبسخ اٍل اص 

اص ساُ دیگشی ثِ دست هی آٍسین. ثِ ایي  بدیت ٍضَ سا، ثلکِ ػجاص یک اهش غیشی ثِ دست ثیبٍسین تب اضکبل دٍس پیص ثیبیذ

یک سرحبى راتی دس ٍضَ است کِ ثبیذ  .صَست کِ هی گَیین ٍضَ هؼٌَى ثِ یک ػٌَاى قصذی است کِ فی راتِ سرحبى داسد

اهش غیشی  خَد آى ػٌَاى ثذٍى ایي کِ ًیبص ثِ اهش غیشی ثبضذ. لزا کسی کِ هی خَاّذ ٍضَ ثگیشیذ قصذ هی کٌذیؼٌی  ،قصذ ضَد

ٍلی قصذ اهش غیشی عشیق ثشای آى قصذ ػٌَاًی  .قصذ اهش غیشی سا هی کٌذلزا ثِ ٍضَ سا ٍ هی داًذ اهش ثِ ٍضَ ثشای ًوبص است ٍ 

اگش  ٍ ٍضَ هی گیشدیؼٌی هکلف  .کِ راتب سرحبى داسد. الجتِ هستقیوب ًوی تَاًذ آى سا قصذ کٌذ صیشا اهشی ثِ آى تؼلق ًگشفتِاست 

قصذ ّویي اهش غیشی ٍلی . کشدًذ کِ چشا ٍضَ هی گیشی پبسخ هی دّذ چَى خذا دستَس دادُ ثشای ًوبص ٍضَ ثگیشیذاص اٍ سَال 

ساّجشی هی کٌذ ثِ هکلف سا کبًِ  ٍلیٍضَ هی گیشم ثشای ًوبص  کِ است ٍ ثب ایي کِ قصذ هی کٌذثِ ٍضَ دس حقیقت یک عشیق 

 ایي هحصل پبسخ اٍل رٌبة ضیخ ثِ اضکبل دٍس. سَی ّوبى ػٌَاى قصذی ٍضَ کِ فی ًفسِ یک سرحبًی داسد.

 اضکبل اٍل پبسخ دادُ هی ضَد. 4ثب ایي ثیبى کبهال سٍضي است کِ 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 با توجه به پاسخ اول) شیخ انصاری( اشکاالت پنج گانهچگونگی 

 ٍارجبت غیشی حَاة هستقل ًذاسًذ اهب ٍضَ ٍ غسل ٍ تیون حَاة هستقل داسًذ.  اشکال اول:

، ایي سرحبى ٍ فبئذُ ٍ کٌذرحبى راتی داًستین؛ اگش ٍضَ گیشًذُ ایي ػٌَاى سا قصذ ٍضَ سا ثٌفسِ داسای یک سصهبًی کِ  ناسخ:

دیگش  ٍ دیگش هسئلِ حَاة حل است. چَى خَدش یک ػٌَاى قصذی است کِ راتب سرحبى داسدٍ پیذا هی ضَد  اسصش ثشای ٍضَ

 شا دس ایي قشاس ثذّذ کِ هي ایي اهسدیگش ًیبص ًیست ػجبدیت ٍ حَاة  .ذًیبصی ًیست کِ هکلف قصذ اهتخبل اهش غیشی سا ثشای آى کٌ

 حَاة ثِ اػتجبس ایي ًِ ثشای خَدش ثلکِ ثشای ًوبص. لزا دادُ ٍلی غیشی سا اهتخبل هی کٌن چَى خذا دستَس دادُ. ثلِ خذا دستَس

 آى حَاة دادُ هی ضَد.ثِ ّویي سجت ثِ  ٍاست کِ داسای یک سرحبى راتی است کِ ٍضَ یک ػٌَاى قصذی  است

 چگًَِ ثب ٍضَ کِ هبهَس ثِ ثِ اهش غیشی است قشة ثِ حق تؼبلی حبصل هی ضَد. اشکال دوم:

-آى کبس قشة ثِ حق تؼبلی پیذا هی داسای یک سرحبى راتی است. خَد ثِ خَد ثب ػٌذ ا...ٍقتی کبسی اًزبم هی ضَد کِ  ناسخ:

ثلکِ  غیشی ثِ ٍضَ الصم ًیست صیشا دس آى اهش غیشی قصذ قشثت اػتجبسی ًذاسد.ضَد. یؼٌی قصذ قشثت ثِ هؼٌبی قصذ اهتخبل اهش 

 یک ػٌَاى کِ سرحبى راتی داضتِ ثبضذ خَد ثِ خَد هَرت قشة ثِ حق تؼبلی هی ضَد. ّویي کِ

ٍ قصذی ٍارجبت غیشیِ اص اهَس تَصلی ّستٌذ کِ ثِ صشف اتیبى ثِ آى ّب اهش ثِ آى ّب سبقظ هی ضَد چِ اسادُ  اشکال سوم:

 خالف ٍضَ.ًذاضتِ ثبضٌذ ثش داضتِ ثبضٌذ چِ ًسجت ثِ آى کبس

دسست است کِ ٍارجبت غیشیِ تَصلی ّستٌذ ٍلی ایي هَسد یؼٌی ٍضَ ٍ غسل ٍ تیون ثَاسغِ سرحبى راتی کِ داسًذ ٍ  ناسخ:

ج هی ضَد تب آى قصذ ًجبضذ ثبػ ،ثَاسغِ ایي کِ اص ػٌبٍیي قصذیِ ای ّستٌذ کِ آى سرحبى راتی دس خَد ایي اػوبل ٍرَد داسد

کِ تبحیشی داضتِ ثبضذ دس سقَط  شی است ٍ قصذ اهش غیشی ثِ گًَِ ایاهش ثِ آى ّب سبقظ ًطَد ٍ قصذ آى ّب ّن اص عشیق اهش غی

ثلکِ کسی کِ ٍضَ هی گیشد قصذ اهش غیشی هی کٌذ ٍ قصذ هی کٌذ ٍضَ گشفتي سا ثِ ایي رْت کِ ثِ  ،اهش ایي رب الصم ًیست

ا ثبیذ ًوبص سا ثب ٍضَ ثخَاًذ. پس قصذ اهش غیشی هی کٌذ ٍلی ایي دس ٍاقغ عشیق است ثشای آى قصذ ػٌَاى ٍضَ کِ دستَس خذ

کبًِ یک سٍصًِ ای ثبص هی کٌذ ست ٍ یک اهش تَصلی است هٌتْی ایي یک سرحبى راتی داسد. پس ثبص ّن اهش غیشی تؼجذی ًی

 ضَ است.ثشای ٍضَ گیشًذُ ثِ سَی ّوبى سرحبى راتی کِ دس ٍ

 اضکبل دٍس. اشکال چهارم:

خَاّین ثِ ٍاسغِ اهش غیشی  ایي است کِ هی تَقف ثش اهش غیشی است صیشا فشضدٍس ػجبست ثَد اص ایي کِ ػجبدیت ٍضَ ه ناسخ:

 دسست ًوی ضَد ثلکِ اص ساُ ػٌَاى قصذیثِ ًوبص ػجبدیتی ثشای ٍضَ دسست کٌین ٍ عجق ثیبى ضیخ ػجبدیت ٍضَ اص ساُ اهش غیشی 

اهش غیشی ثِ ٍضَ هتؼلق ضذُ دسحبلی کِ ایي ٍضَ ثبیذ یک  یک عشف اص . صیشاحبصل هی گشدد سدکِ یک سرحبى راتی دا

هؼٌبیص ایي است کِ اهش غیشی ثِ ٍضَ هتَقف ثش ػجبدیت ٍضَ  ٍضَی ػجبدی ثبضذ یؼٌی ٍضَیی کِ قصذ قشثت داضتِ ثبضذ ٍ

 َیی هقذهِ ًوبص است کِ ػجبدت ثبضذ ٍ ثب صشف ضستي دست ٍ صَست ٍصیشا ثبالخشُ ٍض .است ٍ ًوی ضَد ایي سا کبسی کشد

ٍ چَى حکن اص  ضذُ ثِ ّویي ٍضَی ػجبدیکِ آهذُ، هتؼلق ّن  یاهشثبیذ قصذ قشثت کٌین.  هسح ًوی تَاًین ٍاسد ًوبص ضَین ثلکِ

ِ ٍضَ هتؼلق است ثش هَضَع هتبخش است هؼٌبیص ایي است کِ حکن ثِ یک هؼٌب هتَقف ثش هَضَع است. پس اهش غیشی ث
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تَقف ػجبدیت ٍضَ ثش اهش غیشی سا ثبیذ یؼٌی  .سفتدٍس ػجبدیت ٍضَ کِ ًوی ضَد ایي سا کبسی کشد. لزا ثبیذ ثِ سشاؽ عشف دیگش 

هب ػجبدیت سا اص ساُ دیگش دسست هی کٌین  :ایطبى هی گَیٌذ .ثب پبسخطبى ایي کبس سا کشدُ است اًصبسی اص ثیي ثجشین ٍ رٌبة ضیخ

تَضب »دسست است کِ خذا فشهَدُ  .لضٍهب ایي عَس ًیست کِ ػجبدیت ٍضَ اص ساُ اهش خذا ثِ ػٌَاى هقذهِ ًوبص حبصل ضَدیؼٌی 

ٍلی هب ػجبدیت ٍضَ سا اص ایي اهش غیشی ًوی تَاًین ثِ دست آٍسین. ثلکِ اص سرحبى راتی ٍضَ ایي ػجبدیت سا هی فْوین  «للصلَُ

 ٍس یؼٌی تَقف ػجبدیت ٍضَ ثش اهش غیشی اص ثیي سفت ٍ دٍس ًیض اص ثیي هی سٍد.ٍ آى سا قصذ هی کٌین. پس ضلغ دٍم د

ثب یک ٍرِ اضکبل ایطبى ّوبى اضکبل دٍس است کِ پبسخ آى هؼلَم ضذ. ٍرِ دیگش ایي است کِ  اشکال ننجن )هحقق نایینی(:

اص یک اهش ًفسی استحجبثی ثِ دست آٍسین تَرِ ثِ اضکبل دٍس ػجبدیت ٍضَ سا اسبسب اص اهش غیشی ثِ دست ًیبٍسین ثلکِ آى سا 

 کِ سِ اضکبل هتَرِ ایي فشض هیطَد:

استحجبثی ثخَاّین ػجبدیت عْبسات حالث سا دسست کٌین فقظ دس ثبة ٍضَ ٍ  غسل قبثل قجَل  ًفسی اهش ثش فشض اص ساُ .9

 است اهب دس ثبة تیون قبثل قجَل ًیست.

ثلِ اهش ًفسی استحجبثی ثِ ٍضَ یب غسل ثش عجق ثؼضی اص )اسد ًذ یون اهشی ًفسی ٍ استحجبثیدسست است کِ ت ناسخ:

ساُ اسائِ ضذُ تَسظ ضیخ خَد تیون یک سرحبى راتی داسد کِ اگش آى ػٌَاى قصذ ضَد  عجق ٍلی ت تؼلق گشفتِ(سٍایب

یي ػجبدیت آى ًیض دسست هی ضَد ٍ الصم ًیست کِ اهش ًفسی استحجبثی داضتِ ثبضذ. حتی دس هَسد ٍضَ ٍ غسل ًیض ا

 سخي سا هی تَاًین ثگَیین. اصال ّش سِ سا ثب ایي سٍش ػجبدیتطبى سا دسست هی کٌین.

اگش ثخَاّین ػجبدیت ٍضَ سا اص ساُ یک اهش ًفسی استحجبثی دسست کٌین آى ٍرَة غیشی ثبیذ کٌبس سٍد صیشا اهکبى  .2

ثشای ٍارت ثبلَرَة غیشی ثبضذ ًذاسد ارتوبع دٍ حکن هبًٌذ ّن دس هَضَع ٍاحذ پیص ثیبیذ. یؼٌی ًوی ضَد ٍضَ ّن 

 خَدش فی ًفسِ هستحت ثبضذ چَى ارتوبع هخلیي هی ضَد کِ هحبل است.ٍ ّن ًوبص 

ٍقتی هی گَیین عْبسات حالث سرحبى راتی داسًذ ٍ ػٌبٍیي قصذیِ ای ّستٌذ کِ ثب قصذ آى ػٌبٍیي ػجبدیت  ناسخ:

ایي سرحبى راتی است ارتوبػص ثب ٍرَة غیشی ثشای آى ّب دسست هی ضَد هؼٌبیص ایي است ایي چیضی کِ داسای 

اضکبلی ًذاسد. ثلِ اگش گفتین کِ ٍضَ استحجبة ًفسی داسد ٍ ٍرَة غیشی ّن داسد ارتوبع هخلیي پیص هی آیذ ٍلی االى 

ًوی گَیین کِ ٍضَ استحجبة ًفسی داسد ثلکِ هی گَیین یک سرحبى راتی داسد کِ ثِ ػٌَاى هقذهِ ًوبص ٍرَة غیشی 

 شدُ.ّن پیذا ک

اگش ػجبدیت ٍضَ اص ساُ یک اهش ًفسی استحجبثی دسست ضَد، ًجبیذ ثذٍى قصذ ایي اهش استحجبثی ًفسی ثؼضی اص اػوبلوبى  .3

سا کِ هقذهِ یک ػول دیگش است صحیح ثبضذ. هخال ثذٍى قصذ ایي اهش ًفسی هتؼلق ثِ ٍضَ ًجبیذ ٍضَی هب ثِ ػٌَاى اهش 

حیح است. یؼٌی کسی کِ ٍضَ هی گیشد اگش ّیچ تَرْی ثِ استحجبثص غیشی ثشای ًوبص صحیح ثبضذ. دس حبلی کِ ص

ًذاضتِ ثبضذ ٍ فقظ قصذش ایي ثبضذ کِ ایي اهش غیشی ثِ ٍضَ ثشای ًوبص سا اًزبم ثذّذ ایي کبفی است ٍ ًوبصش صحیح 

 است.

ى راتی دس ٍضَ کِ یک سرحباگش هب عجق ًظش ضیخ قبئل ضذین اهش ًفسی استحجبثی ثِ ٍضَ هتؼلق ًطذُ است ثل ناسخ:

ػجبدیت  رحبى هحقق هی ضَد دس ایي صَست دیگشٍ ایي یک ػٌَاى قصذی است کِ اگش قصذ ضَد ّوبى سٍرَد داسد 
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. الصهِ اخز ػجبدیت ٍضَ اص اهش ًفسی ب ثگَیین ثذٍى آى ػول صحیح ًیستهتَلذ اص اهش ًفسی استحجبثی ًیست ت

اهب اگش قبئل ثِ ساُ حل هشحَم ضیخ ضذین دیگش آى اخز قصذ آى  استحجبثی ایي است کِ آى اهش ًفسی استحجبثی اخز ضَد

 اهش استحجبثی هَضَػیت ًذاسد ٍ هطکلی ًیست.

 بحثدالصه 

تجییي ضذ. ایطبى یک کلیذ ثِ دست هب داد ًیض  اًصبسی ساُ حل هشحَم ضیخسات حالث هغشح ضذ ٍ پٌذ اضکبل دس ثبة عْبتب کٌَى 

صیشا ّوِ ایي اضکبالت ًبضی اص ایي است کِ ػجبدیت ٍضَ اص ساُ  .ایي اضکبالت سا ثشعشف کشدکِ ثب ایي کلیذ کبًِ هی تَاى توبم 

ایطبى هی  دیگش ایي اضکبالت پیص ًوی آیذ. اهش غیشی دسست ضَد. اهب اگش ثتَاًین ػجبدیت ٍضَ سا اص ساُ دیگشی حبثت کٌین

عْبسات حالث سا ًوی خَاّیذ؛ هگش ًوی  ضوب هگش ػجبدیت .ستحجبثیهب ًِ ًیبص ثِ اهش غیشی داسین ًِ ًیبص ثِ یک اهش ًفسی ا :فشهبیذ

ذ. هب ایي ػجبدیت ًداسًیض  ٍ حَاة هی ثبضٌذ اهب دس ػیي حبل ػجبدت ٍ ٍارت غیشی ّستٌذ کِ هقذهِ لی بػوگَییذ عْبسات حالث ا

 ػٌَاى قصذی ٍ تؼلق آى ثِ چیضی کِ سرحبى راتی داسد حل هی کٌین.عشیق ٍ حَاة سا اص 

 )شیخ انصاری( بررسی پاسخ اول

 اشکال اول

، ثبالخشُ اضکبلی ًذاسد فی ًفسِ ایي ساُ حل دٍس  کشدى ساُ ٍ هسبفت است. ؛اکل اص قفب است حل هسئلِ اص عشیق ایي ساُ حل،

حجبثی ٍ هسئلِ قشة ثِ حق تؼبلی ٍ تبلی فبسذّبی سِ گبًِ دس فشض ایي کِ یک اهش ًفسی است هطکل دٍس ٍ تشتت حَاةٍ هسئلِ 

ساُ دٍس کشدى است ٍ هب ًیبصی ثِ ایي ًذاسین. ایي کِ ثگَیین یک ػٌَاى  ایي ساُ حل، ٍلی هسئلِ ایي است کِ .ثبضذ سا حل هی کٌذ

قصذی داسد ٍ ثبیذ ایي ػٌَاى قصذی تحقق پیذا کٌذ هخل تؼظین ٍ یک سرحبى راتی داسد الصم ًیست. اضکبل ثب التضام ثِ ایي کِ 

اروبال آى چِ کِ  حل هی ضَد. چٌبى چِ دس ثیبى پبسخ هحقق خشاسبًی تَضیح دادُ خَاّذ ضذ ی داسد.یک استحجبة راتٍضَ 

 ایٌزب هیتَاًین رکش کٌین ایي است کِ ساُ کَتبُ تشی ٍرَد داسد کِ هحقق خشاسبًی ثِ آى اضبسُ کشدُ اًذ.

 ایي اضکبل سا حل کٌین.ثذٍى ًیبص ثِ دٍس کشدى ساُ اص ساُ ّبی کَتبُ تشی ًیض هی تَاًین خالصه: 

 اشکال دوم

گَیین ضوب ادػب هی  داًین چیست. حبل هی اهش غیشی دس ٍاقغ عشیق ثشای آى ػٌَاى هزَْل است کِ هب ًوی :هشحَم ضیخ گفتٌذ

اهب آیب قصذ آى ػٌَاى هزَْل هٌحصش دس ّویي ساّی  ؛کٌیذ یک ػٌَاى هزَْلی ٍرَد داسد کِ سرحبى راتی داسد ٍ ثبیذ قصذ ضَد

یؼٌی هب ثگَیین اهش غیشی ثبیذ ثبضذ ٍ ایي اهش غیشی ثِ ٍضَ دس ٍاقغ هب سا ّل دّذ ثِ ٍضَ ٍ اص عشیق آى  .ت کِ ضوب گفتِ ایذاس

هب قصذ کٌین آى ػٌَاى هزَْل سا. دس حبلی کِ ساُ دیگشی است ٍ ضبسع هی تَاًذ آى کبس سا اًزبم دّذ. یؼٌی ثِ ربی ایي کِ 

َی ػول قشاس دّذ خَد ػٌَاى سا تَصیف کٌذ. یؼٌی خَد آى ػٌَاى سا ثشای هب تَصیف کٌذ ثؼذ اص ثخَاّذ اهش غیشی سا داػی ثِ س

یک ساُ دیگشی هب سا تطَیق کٌذ ثِ اًزبم آى ػول. الصم ًیست کِ اص ساُ اهش غیشی ثبضذ ٍلی حذاقل هی تَاًذ تَصیف کٌذ آى 

ت یی ایي خَاظ است هب سا ثِ اًزبم ػول تشغیت کٌذ. ػجبدػٌَاى هزَْل سا ٍ اص یک ساُ دیگشی هخل ایي کِ ثگَیذ ٍضَ داسا

غیش اص اهش غیشی ثب تَصیف کشدى، ٍضَ لضٍهب اص ساُ اهش غیشی آى ّن ثِ عشیقی کِ ضیخ گفتٌذ حبصل ًوی ضَد ضبسع هی تَاًذ ثِ 

 حقیقت سا ثِ هب ثطٌبسبًذ ٍ ثب یک عشیق دیگش هب سا تطَیق ثِ اًزبم آى کٌذ. آى
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ایي ضشٍستی ًذاسد ٍ ساُ هٌحصش دس  ،قصذ اهش غیشی ایي ثبضذ کِ هتَرِ ضَین ثِ آى ػٌَاى قصذی سارح اصاگش غشض  :خالصه

 ایي ًیست.

 نتیجه

الصم ٍ دٍسی سا اًتخبة کشدُ دسحبلی کِ ساُ  ایي کِ یک ساُ غیش ضشٍسی ٍ غیش فی ًفسِ اضکبلی هتَرِ ساُ حل ضیخ ًیست اال

 کل ًیض ٍرَد داسد.ّبی ربیگضیي ٍ ثْتشی ثشای حل ایي هط

 «الحوذهلل سة الؼبلویي»


